
> •i •-

'f

it^r4j.oJl4€A %d^iai>

diAAr'dUJ^^yM^

4

.%• . • %

tv 4^«

i ' y

#«>

te

•'•fl

m ^ '

iT’' /UrC.#' ^

• %4s*

^

,*-.* -

i
-> '.

" '^ -
-. .•

' x-.‘-

'

'y.>il V
r.

I '-^
,:

i.

>',' :•! ?.
'

‘ •
*. .-' .'

m
Jii-... :"-

\' S

'
j

. •. V
*T'.

• I f

•V ..*i

1 - th'<
IV .1

r. V«-

r-i -

V--^
'• -?

''

1 '
i
-

.

"
4 .?-

A’;JV--.?.^r 'k V.

•Vtl’ -

7 'M

A>

%
fl.

.^
. i * -

.i.

i
•

«i

vdt V-
r« *

^^»
*f

-/^:vv

-ir.
• •^'i- ,

- -J:''"^
"'

•" ^ i

*i- <“^ mr

• C-

' 4' ^

’-W::

vtf'
-V t^Tr^ :

' ;v:

'«
t-u» I*

•^" '

.
^

4''
• V '

• A ?-V A - \

y.^

'’l
'**-'

-’t-S;'

-V
• s

i

> -?.

^

V
^ I

g,
'- -s % ': h -.r ; '/

•

. s? *3r
' k i

. .. ! ^

.•f

*i*‘-

> ;
'

‘'S -.

^
' ‘

‘

Vf- > 4 '^

-y- ^
-1 ^-if-y v;^

-*Ei
'1^-'

.i;-^
-r'^.

,

4'-.

Cj^' .
•

t‘-:4: ' \. I.*t

I «

>--/• ‘ •
.A^-

•y. ^ -5 v;^ -*g
-•

.
*- A f-r^^ -X ^ ' A

R
11J7'

'••
tf i f ^ y*®* !• »• '* :* 1 . j ^

tv' .-‘t^v-^.- vvh •
-:

• v/i' ^ .

"*r-
^ rT ‘ ^ '??.- >1i -. ^ '

,aV'

, ,

* ^. .V«'.

> , I ^ •
• -V V

'>,ji «

’ H

^

.

%
«• 7 -‘>-

i .A, L r ; "x!

,' 1-4.'

4 V

;‘-C-

(P * f3

'^si
4‘.l
p'rr«-3

'-4;4
^

I

* *

V ^
'

4-./
> "

1 ?/. •

, ‘=V

'

'"rV;4)

il'-.,,.- i*'^ ^ *..^ ' ^ ^ r’ V^ V
..-I'
4

f. 4.
-)'

[
:• -

•tV4‘.*'y,
- jf-V ..i’.s

•/- V '. \ •.- . -^.v

V.. '-. > L- L > ;fV .^
.- •

f-iW- '*<« :

/ 4 ’'44r''-.A

'
.,-v ‘f -s -V _ .^.f,

— y l 'sfi ', O i -,*>v' T.f jS

• • ,* -V *

'f A?> V« • *
k

4* ' '

\l .<

b

'‘i

.

' kJ •A ''T. \l?F - dA ,

• r-

** *

.- •:

•-•c
•'•*:%

' '•
I

,i 2

..t-'V '*^-

« •





''.vivv' • *

•• %•' ••

•

•*:v5
•;. ' t''

< :

%

m

J





KORTFATTET UDSIGT

OVER

RUNE-LITERATURENS
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PROFESSOR OG GEHEIMEARCHIVARIVS.

SeL iiisi. off philos, Afh. Deel.



‘4*

> .“X

^ «

r
*

9

r.

•i

TaTTA'iTiioM ‘•'H

*<

s

:7a

•I
-t

-• f

"•1

V .1
«

I

'V

4

1

i

HH70

'

'V-

,T;i»rjjqa/-AT8 a(f/i'Ui3Vf/i:f.y:

{(r/jaif.i.':o>iai7 oa aa jii f:i(>y:Ax\ <iHif iia.ri

» » _ •’

H : i ?.. i >{ aA(4MC) MTHsr/:

• • iv^

._* >

«4
.

• ' ^
V 3 ,- _-'

- MA
!•:

•>*Jl;lA7Ili:^iI/-lKJHUaO 00 HOr^i.Tlon*'

»

.

:• -J
T •'*

I

4

'- *

V . I .
-

- - ^ ---^'V- rV'-T'.'.-.^'

, %

• T

!

% ''^
'

•n; .

, ^
..S

^ <-

.4

S

A
* *

, r, *

\ «•

' ^ '

, r

-* **r. ./

-

‘/r* .
<»v 4

|C e» '
,

.V>5t\ ^ '
.'V

-' '• .'* * >* J
» Jk .

-Å,-V‘.«Vv V.' v
’*''^*

. /

- 4>

-/

At .zr*.
•

••

f : s

'•i •--4
«-»A



Ligesom det Tidslob^ hvori vi leve, har udmærket sig, fremfor alle

andre, ved videnskabelige Opdagelser i Naturens umaalelige Rige, saa

har det og ved grundige Undersogelser om længsthensvundnc Aartusenders

Mindesmærker allerede besvaret adskillige af de for Menneskehedens

Historie hdist vigtige palæographiske Sporgsmaal, hvilke vore nærmeste

Forfædre henregnede til de for stedse uoploselige Gaader. Saalcdcs ere

Ægypternes Hieroglypher ikke længere nogen Hemmelighed for os, lige-

saalidet som deres ovrige simplere og tildeels fordum almindelige Skrift-

tegn, ej heller det gamle Persiens Kilskrifter, for ikke at opregne saa-

inange andre, saavel ældre som nyere Skriftarter, der nu forst ere

bievne dcchifirerede ved europæiske Grandskeres utrættelige Flid. Det

var da vistnok paa Tiden for os Nordboer ikke længer at staae tilbage

for andre Folk i fornoden Kundskab om vore egne ældste Skrifttegn,

Runerne, hvis Alder og Oprindelse man i mere end tre Aarhundreder

har sogt at drbfte, uden at kunne blive enig om det Hovedpunkt: om

Runerne virkelig vare bievne brugte eller i al Fald ndhugne i Steen af

vore hedenske Stamfædre, eller om de blot vare en forviklet og fordærvet

Skriftart, som nærmest var udsprungen fra de i Middelalderen brugelige

(af Navn og Oprindelse) latinske Bogstaver, paa den Tid, da Kristen-

dommen udbredtes i de nordiske Riger, og om de ældste Runemindes-

A*



4

inærLer burde sognes blandt de Gravminder, der her bleve opreiste af dc

fiirste Kristne over deres Frænder eller Venner, for derved at efterlig-ne

de i fremmede Lande samtidige i Brug: værende Indshrifter paa hristelige

Ligstene.

I Hovedsagen har det danshe Videnshabernes Selskab, ved den

af det i Aaret 1853 foranstaltede videnskabelige Undersbgelse afRunamo

Klippen lost denne for vor Historie hoist interessante Opgave. Dens

Losning kan dog ikke alene siges at være vigtig for den egentlige

enkelte Gjenstands, men ogsaa for dens fuldt saa betydelige Ftilgers

Skyld. Den uventede, i mange Aarhundreder forgjæves sogte Oplysning

henvendte den almindelige Opmærksomhed paa ældgamle danske Steen-

skrifter, hvis Tilværelse man længe havde tænkt sig som umulig, og snart

Ibnnedes den vakte Forskning med forskjellige nye Opdagelser, som

nærmere ville omhandles i det Fblgende.

Al ]\aturvidenskaberne og Oldgrandskningen, endog med Hensyn

til vigtige Kjendsgjerninger, kunne gjensidig oplyse hinanden, er i den

nyere Tid paa forskjellige Maader bleven tilstrækkelig godtgjort, endog

vcd den her især omhandlede Undersogelses Hovedresultater— thi uden

Naturforskerens klare Blik og virksomme Bistand vilde Runamo- Ind-

skriftens rette Betydning rimeligviis til evig Tid være bleven en uudfor-

skelig Hemmelighed, selv for den mest runekyndige Oldgrandsker.

For at denne hidindtil ubekjendte og saa otte for uforklarlig

erklærede Indskrift kunde, saavidt mulig, i alle Henseender stilles i det

rette Lys, ansaae jeg det for nbdvendigt, foreløbig at anstille en, saavidt

muligt, nbiagtig Droftning af Runernes Alder og Brug i Almindelighed,

saavel blandt Skandinaverne eller de egentlige Nordboer af vor Stamme,

som blandt Angelsaxerne og de egentlige Germaner, med stadigt Hensyn

til denne Skrift-Benævnelses ældste Betydning. At opnaac nogen afgjort

Vished, med Hensyn til Bestemmelsen af en vis Periode for Skrive-

kunstens torste Indførelse i Norden, tor vi endnu ikke haabe, men derimod

k
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bar je{f Grund til at vente, at adsbillig-t hcrtilhorende Nyt og^ nog-enlunde

Sibfecrt, tildeels g-rundet paa den nyeste Tids ovenberurte Opdajfelser af

forsbjellige Runemindesmærlær, vil bomme for Dag-en, og at vi saaledes

ogsaa her lame trbste os ved det Gamle;

Eat qvoddam prodire tenus^ si non datur tdlra.

Det er bebjendt, hvor hoist forsbjellige de Lærdes Meninger have

været, og ere vel tildeels endnu om Runesbriftens Ælde, især med

Hensyn til dens Anvendelse ved Indridsning eller Indhugning paa Steen

i vort Norden. Forsbjellige i sio Tid beromte svensbe Forfattere i det

16de og 17de Aarhundrede ansaae nogle blandt Sverrigs Runestene for

Mindesmærber fra Verdens ældste Tider, satte for eller bort efter Synd-

floden. Ole Rttdbeck antog, at Iris og Osiris ommeldtes i deres Ind-

sbrifter; at Japhet selv forhen var bommen til Sverrig og havde bosat

sig der, samt at dennes Efterbommere uddroge siden derfra og over-

vandt Europas, Asiens og Afribas vigtigste Folb, blandt hvilbe den ægy-

ptisbe, græsbe og romersbe Mythologie videre uddannedes, sbjondt egentlig

hjemmehorende her i Norden o. s. v. En svensb Lærd (Peter

Professor i Åbo) satte endog de nordisbe Folbs Oprindelse hoiere op i

Tiden, ved at ville vise, at Adam selv tilsidst opslog sin Bopæl paa Kal-

besta i Finland o. s. v. Andre sbgte paa en noget fornuftigere Maade at

bevise Cimbrernes Hærfærd, Gothernes fbrste Udvandring fra Norden

af Runestenenes ludsbrifter o. s. v. Man ban ibbe undres over, at saa-

dannoLiteratorer som de fbrstommeldte faldt paa de Tanber, at Græberne

og selv adsbillige asiatisbe Folb havde laant deres Bogstaver af Rune-

Sbriflen, — men forunderligt maa det vistnob forebomme os, at agtede

Oldgrandsbere i det 18de Aarhundrede, navnlig Peringskoldy blandt de

svensbe Runeminder ville have fundet Magogs, Japhets Sons Gravsteen,

og at Udgiveren af Bautil, et af de vigtigste Værber, der endnu haves i

Runefaget, Goranson^ læste en af de ved ham udgivne Indsbriflter saa-

ledes, at den var bleven sat til Erindring om de Mænd, som havde
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været med Noah i Arhen,
.
Værhet udhom dog: i Aaret 1750 efter

Ghristi Fodsel. Slig:e Urimelig-lieder niaatte snart lede til Behræftelsen

af den g'amle Sætning;, at Yderlighederne gjerne homme til at berore

hinanden. Sindigere svenshe Runegrandshere, især Olmis Celslus og

Nils Bl*ocman^ indsaae snart det Vrange i hine Forhlaringer, hvis fuld-

homne Grundldshod de tilstræhhelig godtgjorde; men* derimod han det
*

ihke nægtes, at de selv ingenlunde forstøde Runestenenes, tildeels fra
1

Skjaldene laante Sprog, saaledes som de burde*), hvorfor de forfaldt til

den fuldhommen modsatte, men dog næsten ligesaa ugrundede Indbildning,

) Af forskjcIliQ[C Excmpicr horpaa tillader jc{^ her at anfdre enkelte. O, Celsius

synes undertiden ikke cnj^ani; at have havt rigtig;t Begreb om Oldsprogcts simpicste

Forificr; saaledes oversatte han avfa ,sinum ved hæredibtts suis istedetfor sin Son
eller Arving (om Urlunda-Indskriftcn); hvytar kumhl (Gravdysse ved Veien) gjen-

giver han hlot med ciypus (om Salna-Indskriftcn). De ældgamle Vers:

* El mini liggia

mep (««) filtr Itfiv

hrn harpslcgin

hrip eft gu (mo)

oversætter han saaledes: “/ftc jacet ad pontem Altcrlivcnsem violentd morte ;>«•-

emf««”, jstedet for:

Stedse skal ligge

til fjernest Alder

fastlagt Bro

til I^landcns Erindring,

og en anden:

(m) unn ehi merki

mciVi verpa

pan Ulfs sintr

eft ir Gir

saaledes: *^Vuo incidit figuram mnjoris pretii ac tlla qvntn filit Ulfonis Giri

incidcranl” istedenfor

Storre (Alindes) Alærkcr

monne ei rcises

end de som Elfs Sdnner

(reistc) for Geir.

l)en ellers lærde /ti-ocm«« ,oversatte og en Deel af Indskriften paa Sjorup-Stenen

i l^kaanc, sat af Saxo over Ashjdrn Jokesdu:

sar flu eki

at Ebsaltitn

cn va mcpan
vabn afpi
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at (ler ing:en Runestene {faves, der vare ældre end Kristendommens

Indforclse i Sverri{f, Denne Tro blev efterbaanden saa braftiff udbredt

der i Rigget, at selv de mest beromte blandt dels 01d{frandsbere i vore

Dag^e, Rijfsantibvarerne Sjoborg og* Liljegrén^ tilsidst anto{fC den for

fuldt ogp fast, især for saa vidt at ing^en Runeskrift var bleven sat for

no{fen Afdod i Hedenold, i hvilken man overhoved aldrig- havde indhug^get

eller indridset Runer' i Steen, hvorfra Sjoborg dog undtog^ en eneste i

Upsala forvaret Hammer og lig-eledes, i hans yn{fre Aar, Runamo-Ind-

skriften. Ikke desmindre erkjendte de tre sidstnævnte Forfattere, at

Runerne, deels som Skriftteg-n, deels som magfiske Characterer, havde

været i Brug^ baade i Skandinavien og- det tilgrændsende Tydskland i

disse Landes hedenske Tidsalder. Sjoborg antog: endog* at visse svenske

Love vare bievne indskaarne i Træ henved Aaret 680 efter Christi

Fodsel, at man lig^e til det 18de Aarhundrede havde været i Besiddelse

af enkelte svenske Runcdiplomcr, udg^ivne af Kongfor, fra Aarene 850

til 860 o. s, V. Sverri{fs kyndi{fsté Historieskrivere i det 18de 0{f 19de

Aarhundrede, Lagerbring^ Geijer^ ogf Strinnholm^ ligfesom ogf dets lærde

Oldgfrandskere JVallin^ fj^nltmnn m. fl. ere derimod alle enigfe i at

antagfe Runers Brugf i det hedenske Norden ikke alene til Indskrifter

paa Træ, men ogrsaa paa Stene.

De fleste danske Forfattere have, saavidt jeg: veed, holdt Middel-

vcien i dette videnskabeligfe Anlig-gfende ogf antagfet det for vist, at

Runerne ikke alene havde i Hedendommen været brugfte som Skrift i de

paa folgcnde 31aade: ‘*han ful^jde Ahe til Upsala; linh afventyrade med lionom som
fbrdc Vapnen (Vapendra^aroii).” Den rette Wchinfj er derimod aldeles tydelig

denne: *‘Han som ikke flygtede red (i eller til) Upsal, men fægtede (kæmpede,
dræbte) medens han havde Vaaben.’* (Sce Acta literaria Upsaliensia 1728, S. 401;

1730, S. 86, 88, 90, samt Biocmans Tillægsafliandling til' hans Udgave af Ingvar Vid-

fdrlcs Saga 1762> S. 191)* Endnu i Aaret 1828 hilligedes dog Broematts sidstanfdrtc

Ovcrsættelsesmaade af Sjiibot^ (Samlingar for Nordens Fonialskcre II > 52). Dette

bemærkes her uden i nogen Ulaadc at sdge at forringe disse Forfatteres dvrige

Fortjenester.
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nordislse Lande, men ojfsaa vare bievne indluifygede paa Stene o. s. v.,

tildeéls til de Afiltidcs Erindring’. En literajr-historisk Anvisning for

dem, der buske at lære deres, saavcl som fremmede Forfatteres Skrifter,

angaaende Runerne at kjende, haaker jeg at kunne meddele ved en anden

Leiliglied. Her indskrænker jeg mig forelbhig til at antyde de vigtigste

nyere, fra hinanden afvigende Meninger om de nordiske Runers Herkomst;

Itnre^ Grotms^ Itartholin^ Torfæus^ f^erelins^ Schmiing^

Suliniy Lagerbring^ Vedel Jarlsherg ^ Skide Thorlacius^ Iturman^ Vedel

Simonsen^ Arendt^ Sjoborg^ fVallman^)^ Itrgnjulfseny N. Peterseno.fi.

udlede Runernes Oprindelse fra Asien, navnlig enten fra den store kauka-

siske Bjergslrækning eller Landene ved det sorte Hav, hvor Grækerne meget

tidlig have grundet blomstrende Kolonier og efterladt sig, til vore Dage,

mange Indskrifter paa Stene, Mynter og andre Billedværker m. m.

I al Fald er det vist, at Runebogstaverne i Formen meget nærme sig (il

den ældste græske Skrift, — og jeg kan for min Deel, efter de Oplys-

ninger, som endnu haves, ikke andet end antage denne Mening over-

hoved for den sandsynligste.

Enkelte Gisninger ere bievne fremsatte derom, at Phoenicierne,

ved deres vidtudstrakte Opdagelses- og Handels-Rciser, have indfort

deres Bogstavskrift i IXorden, hvorafRunerne varefremkomne* **). Herom

Jeg antager nemlig, at Mærket W—N i Idunnas Ode flcftc (1822) tilhorer denne

Forlatter, som der tillægger Runernes Brug i Norden en meget lioi Ælde. See

især S. 380 o. f. (i Afhandlingen: ett Indiskt skrifltcckcn bland Runorna).

**) Iluist mærkværdigt er det vistnok, at naar man sammenstiller de phoeniciske Bog>

staver tilligemed de beslægtede fra Pnlmyra-lndskriftcn og flere orientalske med
Runerne, baade af de angelsnxiske og nordiske llovednrtcr, finder man, at.de aller-

fleste have cn indbyrdes radikal Lighed med hinanden. 31an maa derved ledes til

den Formodning, at Runerne have cn dobbelt Oprindelse, nemlig cn Phoenicisk-

Brittisk eller endog Phoenicisk Græsk-Gallisk fra cn Side og cn Græsk-Asiatisk fra

det sorte Havs Kyster (o. s. v.) paa den anden Side. A"cd mine i denne Jicnsccndc

anstillede Sammenligninger har jeg (efter forhen at have holdt mig til de ældre

Oricntalistcrs Underretninger) mest benyttet Lindbergs Cotnmcntntio dc inscriptionc

Xlclitensi Phoenicio-Græca, Uufn. 1828 og Gesenii Ser. et Lit. Phocnic. Monn%ncnta

1837 som dc paalideligste mig bekjendte Afliandlinger over dc phocniciskc Skriftarter.
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vide vi ellera mindre end om de oprindeli^r g^raes^e Massiliensers Kund-

skab om vort Norden, thi den af dem Hl dets Udforskning* i det 4dc

Aarhundrede for Ghristi Fodsel, rimeligviis kort efter de Phoeniciske

Handels-Staters Underlving’clse af Macedoniernc, udsendte Pytheas kom

fil Britannien ogp derfra til Thule, uden Tvivl Skandinavien i vidIoftig*ste

Forstand, navnlig^ dog*, efter seneste Udviklings af Ravbandelens

ældsle Historie*) til Jylland, hvor man da havde Agserdyrkning*, Biavl,

Ol, Mjtid, store Bygsningfer o. s* v., altsaa en ikke ubetydelig KuUurg?rad,

hvilket ogssaa JForcM«mmer5 nyeste g'CogsnostfekoUndersdg’elser**) tildeels

vise at virkeligs har fundet Sted paa Jyllands vestligse Oer i den selvsamme

Periode. Alt delte stemmer desuden vel overeens med vore egrne For-

fædres ældste Berefningser, der tilligse antagse Runernes asiatiske Oprindelse.

Herfra afvigse dogs disse af nyere Forfattere udviklede Meningser:

Bredsdorff har sogst at vise vore Runehogsstavers Oprindelse fra

de af Ulfllas (i det 4de Aarhundrede opfundne eller omdannede) Moeso-

gSOtiske Bogsstaver * * *).

See dctKongl. Danske Vidensk. Sclsk. hist. og pliilos. Afli. (1836) 5te Bd. S. 240 o. 11.

l^cher daac'rndc IViveau-Vcrandcrungcn und Spurcn von Ucherflutliungen an der

Wcstkuste des llcrzogtUums SeUlcswig, 1837, indfort i Falcks N. Staatsb. Magazin 1 B,

Den danske Original er, efter at Forfatteren havde udvidet sine Undersogclscr til

JylUndy læst i V'idcnsltahcrnes Selskab og vil udkomme blandt dets naturhistoriske

og mathcmaliskc Afhandlinger. Deri vises det, at en uhyre llavflod har hærjet Vest-

kysten af Slesvig, for vor Historie hcgyndcr, rimciigviis i Tidslobct for Christi Fodscl,

altsaa ointrentlig i don her omhandlede periode. Spor af denne Vandflod sc^s

tydeligst paa 0erne Sylt, Fdhr og Amnim, og de vise, at visse ellers meget gamle

Gravhuic cre yngre end Floden; derimod linder man dog andre, nu uanseelige og

lave, som ere ældre end den. Ogsaa viser Forf. S. 17—2.3, at man paa hine Oer,

forciid Floden indtraf, opfortc Volde, brændte rode Muurstcen, havde Vogne,

banede Veje og Fodstier, samt drev Agerdyrkning paa den endnu i hine Egne
brugelige 3laade ved 31arkcns Inddeling i Agre, opfdrte Gravlioje, der have inde-

holdt Urner og Vaabeu eller Redskaber af Steen o. s. v. Ogsaa finder ban

(S. 20 o. f.), at altfor mange Forfattere have uvedbprlig scigt at nedsætte vore

hedenske Forfædres Kultur, hvad selv Sammcnligningcp mellem visse engelske og

plattydske Ord endnn kan vise.

1 de sidste Aar har sig mc4 t^ndcrsogclser vedkommende

de Angclsaxiskc Runer; — om han derved har fattet andre Alcninger om disses

eller vore egnes Oprindelse, er mig endnu ubekjendU

Fid. Seh hist. og philos. Afh. VI Deel. B
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John Olafscn fra Grunnavig' i Island havde forhen i sine yngre

Aar (i sin Runologia')'*^^ sogt at udlede Nordens Runer fra de spanshe

Visigothers eller Vestgothers saahaldte toletanshe Bogstaver (brugte i

det 5te eller 6te og de nærmest folgende Aarhundredér efter Chn F.),

hvilke han dog sammenblandede med de ulige ældre Celtiberiske. Efter

at han siden længe havde ivrig beskjæftiget sig med Nordens ældste,

især eddiske Literatur, frafaldt han sin Gisning bg erklærede sig for

overbeviist oin Runernes hbje Ælde i Norden og deres Brug her i de

hedenske Tider, hvilket han forhen havde benægtet.

Gram var af den Mening, at den nordiske Runeskrift nedstam-

mede fra den Angelsaxiske i Stor-Britannien. Dog har han ikke udgivet

noget særskilt Skrift af slig Indhold eller overhovedet om Runernes Op-

rindelse, men han har yttret denne vsin Mening i en hidindtil ikke udgivet

Afhandling angaaende de danske Guldhorn (skrevet ITSl), uden nogen

egentlig Udvikling eller Beviisfbrelse.

7/ire, Schloszer og Murrrnj meente, at Skandinaverne havde

erholdt Runeskriften fra de Danskes saxiske eller fydske Naboer.

liopp ansaae Runerne for at være udsprungne i Middelalderen

fra den romerske og latinske Skrift. Vistnok har denne udmærkede

Palæograph (hvis Fortjenester af Videnskaben overhoved man ikke kan

andet end erkjende, hvor aabenbart det end er, at han ingenlunde havde

nogen rigtig Kundskab om Runerne)— fuldkommen Ret deri, at mange

Bogstaver, der ligne Runerne, findes i 31idelalderens barbarisk-latinske

Indskrifter, — men jeg anseer dem meget snarere for at være Levninger

*) Skrevet pan Islandsk, men aldrij; udjjivct i Trykken. Denne John Olafsen (ddd

1779) kaldes undertiden den Ældre, til Adskillelse fra en anden noget yngre* men
dug tildccls samtidig lærd Islænder i Hjdbcnhavn (ddd IBll), bekjendt ved adskil-

lige særdeles grundige trykte Skrifter; den sidstnævnte kaldte sig paa Latinsk-græsk

(efter Kodestedet Sifefnct/ar) Uypnonesiensis, den forstnævnte derimod Brachycolpios,

Scc ellers, om den her oiubandlcdc Lærde, fVerlunffs Elterrctningcr (i Arne Mag-

nussens Biographie) Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed (1835) 3die Bind S. 4—6.
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af tle g’otliislig’ermanislie og^ muelig- flere saalsaldte barbariske Folks ældre

Skrifttegn, end for tilfældige eller vilkaarlige Fordreininger eller Afæn-

dringer af de latinske Bogstaver. Med Hensyn til saadanne Runers Blan-

ding ined romerske, saakaldte latinsk-gotbiskc eller angclsaxiske Bogstaver

paa Middelalderens engelske Mynter baaber jeg i en anden Afhandling

(som nærmere orameldes i det Fblgende) at have beviist denne Sætnings

Rigtighed. Desuden har Itopp i sin Sammenligning tildecis havt Cha-

raclercr for Oinene, hvilke han kalder Runer, men som dog ingenlunde

er det, i det mindste ikke af de ægte nordiske Arter*). Overhoved vil

man let, ved Sammenligning, kunne erfare, at flere og tydeligere Paral-

leler til Runerne findes i de hetrusciske og ccltiberiske Skriftarter end i

de egentlige romersk-latinske.

Adskillige agtede tydske og brittiske Lærde have ellers for længst

erkjendt og tildecis beviist, at Runerne fordum brugtes i deres Fædre-

lande^ vi kunne her ikke opholde os ved disse Forfatteres Optegnelser,

men kun bemærke, at ligesom Hickes nu for mere end et Aarhundrede

siden, ved at folge vor fVorms Fodspor, gjenoplivede Storbritanniens

da næsten uddode Runeliteratur**), hvilken han dog altfor meget sammen-

blandede med den egentlig nordiske, saa erhvervede fV* C. Grimm sig

i vore Dage fuldt saa store Fortjenester af den tydske, samt tillige af

den angclsaxiske og nordiske, forsaavidt som han med megen IVbiag-

tighed og Kritik for forste Gang udviklede disse Runealphabeters ind-

byrdes Forhold til hinanden og især (hvad der mest vedkommer os) vore

nordiske, selv de kunstigere Runers hoje Alder"***). Overhoved ledte

See iiOpjfs Pnlfp.of/yftphia critica (1829) T. III S. 236. Der TremstilJer han i det

Hele hun 15 Uunccharactercr, af hvilke jeg^ ikke kjender de 2; — den ene har

jeg aldrig seet i nogen Runcart, den anden ^ forekommer mig vitterlig kun i

Middelalderens gothisk-latinske Skrift som M.
See hans heromte Værk; Thesnurus Antiffvitatnm Scptcntrionalinm Volhlll Oxoniée

i70^~170ii. Fol.

***) Især hans Skrifter: Ueber deutschc Runen, Goettingen 1821, og: Zur Literatur

der Runen, Wien 1828, 8. I de sidste 12 Aar har han samlet mange gode Didrag

hertil fra Tydskland og England, hvis Udgivelse man nied Længsel maa see imdde.
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lians Uudcrsogfolser iil det Resultat, at de an{]^élsaxiske ‘og: tillig'e de

tydsfee Runer have deres XJdsprinjf fra de ældre og* simplere Nocdisfce.

Rndslsjondt vi, som sag*t, overhoved maa adskille visse Runearter

efter de forskjelli{fe Folk, bland! hvilke de til en vis Tid især brugtes,

saa findes dog adskillige saakaldte angelsaxiske og flere fremmede

Runeindskrifter i vore nordiske Lande*); af hine sees ogsaa enkelte

Rogstaver at være indblandede i de Indskrifter, som ellers for det meste

bestanc af vor almindelige Runerække. Ligesom til etslags Gjengjeld

lindes ogsaa nogle nordiske Rune-lndskriftcr i Storbritannien, hvortil

Aarsagen let forklares ved bekjenJte historiske Forhold. Mindre forklar-

lige ere derimod adskillige vistnok meget gamle Indskrifter af blandet

Art, som især findes (eller fandtes) paa forarbeidet Guld, som vore

tabte Gtildhorn**), mange Guldbracteater, som endnu haves, og visse

•møget raassJve’GuIdringe, af hvilke een, som sagdes at være funden i Norge,

blev .kjobt -af Brondsieil \ England og aT ham oflereret vor Konge, som

har ladet den indlemme *i det herværende Kunstmuseum. IVaturligviis

gives der endnu i Storbritannien selv adskillige jordfaste Mindesmærker

med slige Indskrifter af den der egentlig indenlandske Angelsaxiske

Runeart, af hvilke dog sikkerlig særdeles mange have fundet deres

Undergang saavel i Middelalderens idelige Krige som siden i de fanatiske

Odelæggelser, der traf saa mange af den der ældgamle Katholicismes

'Levninger, ikke allcnc i Reformationens Rilledstorme, men ogsaa ved

*3 Om de her iiævhtc nurdisl^c Runeskrifters Bcskalfenlicd kan roan ikke sige noget

Bestemt furend de erc blevne tilstrækkelig undersdgtc og dechiilredc, livorpaa

fy, Grimm har gjort dc forste særdeles sindrige Fursog. (Ueber Deutsche Runen
S, 172 o. f. jcvnfditc med Tal). VI, YII, VIII).

^*^3 'ileg har bestemt erklæret^ at Indskriften paa det Tdndorske Guldhorn borte til de

Angelsaxiske Runer i Annaler for nordisk Oldkyndighed (1837) 1ste B. S. 254.

Selv bar jeg adskillige Gange forsiigt paa at dcebiilrere den, men aldrig ret tordet

stole .paa Illin Forklarings Rigtiglied. Af Andres mange Fortolkningsforsdg maa

je,g ansce Prof. Uredstlot-ffs for det .i‘igtig8le; det cr nu publiceret i Memoires de la

5ocie/é Hot/ulc des antitfvnircs du IVord, 1839.
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Puritanernes endsildlfyere polillsfc-relig'ieuse Statsomvæltning^, Med Nod

og* IVeppe, ja næsten som ved et Miraliel, frelstes fra hiin dobbelte For-

fnljfelse et af de for os mærkværdigste Oldtidsminder, i Flekken Rutbwell,

i det gamle Northumberland, nu i Skotland, ikke langt fra Englands

Grændse, nemlig en Obelisk, paa hvis Spidse et Kors for havde været

anbragt, forsynet med en vidlbftig Indskrift i Angclsaxiske Runer, som

længe bar været en virkelig cnix interpreinm^ samt desuden med bibelske

Forestillinger og lilliorende latinske Overskrifter. Endog efter at Rune-

indskriften var tre Gange udgivet, selv af Hiches og Gordon^ havde

Ingen yttret det mindste om Skriftens Fortolkning, og Stutten blev i

Almindelighed, selv af Storbritanniens storste Oldgrandskere (som Gibson^

Pennanty Cludmers o. fl.) antaget for at være opreist af Danske eller

IXorske. fVilhelm Grimm erklærede tilsidst med Ret (1821) Runerne

for ægte Angclsaxiske, men uden at indlade sig paa nogen videre For-

klaring af dens Indhold, hvortil de ufuldkomne Afbildninger, som da

havdes, neppe heller kunde indbyde. Det længe inisbandledc og tildccls

sonderbrudte Monument fandt endelig en omhyggelig Redningsmand

i Stedets Præst Dr. Duncan^ som benved 1850 lod det igjen opreise

og restaurere. De skotske Antiqvarers Selskab sogte ved denne Leiligbed

at faae denne bele Gaadc lost, og indbod vor da i Edinburgb boende

Landsmand Hr. Th, G. Itcjip til at overvære en paa Stedet foranstaltet

Undersbgelse og Aftegning af Monumentet; dertil fandt ban vel ikke

Leiligbed, men lovede derimod, naar en fuldkommen paalidelig Afbildning

af det Hele var taget, at afgive sin Betænkning om selve Indskriften.

Han opfyldte snart sit Lofte ved cn Afhandling trykt for del sidstnævnte

Selskabs Skrifter 1832, som dog forst egentlig udkom i disses 4de Binds

2den Afdeling 1853. Hr, Repp sogte at læse og forklare adskillige

Ord af Indskriften, og uddrog deraf det Resultat, at den syntes at være

affattet i en Dialekt, som hunde antages for at være etslags Blanding

af det Angclsaxiske og det oldnordiske Sprog. Da Runamo Indskriften
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endnu menes at være den ældste blandt vore nordiske, der kan henfures

til et \ist Tidslob, men vore Oldsagen berette, at Harald Hildetand havde

udstrakt sine Krijyslog'e ogf Erobring-er til IVorthumberland, som i forrig;-e

Tider og-saa indbefattede den Eg-n, hvor det nu Skotske Rufhwell ligger,

fandt jeg mig opfordret til noje at undersoge baade de ældre og nyere

Aftegninger af dets beromte Monuments Rune -Indskrift, især da et

{funstigt Tilfælde forhen havde sat mig selv i Besiddelse af et Aftryk

af dets Aftegning, stukket i Kobber eller andet Metal*), hvoraf, saavidt

det er mig bekjendt, ikke noget andet Exemplar findes i Storbritannien

eller andre Lande, uagtet al derom gjort Eftersporgsel. Da visse vigtige

Characterer af Indskriften, navnlig de som forhen have omgivet Figu-

rerne paaRune-Columnernes Capitaler, nu deels ere udslettede af Tidens

og Veirligets Indflydelse, deels aldeles bortkomne ved Folgerne af en

voldsom Sonderbrydelse og anden langvarig Mishandling, var det især

meget interessant for mig at det meste af dem fandtes paa mit Kobber,

og derved ledtes jeg til den Slutning, at Indskriften var udfærdiget af

en visOfla, Voda’s (Vodens eller Odins) Afkom (altsaa af Angelsaxernes

Kongelige Stamme). Ved historisk Grandskning forsogte jeg derefter at

oplyse, at den ommeldte Ofla havde været en af Historien omineldt

Prinds af Norlhumberland, en af den beromte Kong Edelfrids Sonner,

men dog tillige Fyrste eller Underkonge over en fra Picterne erobret

Provinds o. s. v. Deraf troede jeg at kunne, med temmelig Sikkerhed,

udlede den for Runeliteraturen i det Hele yderst vigtige Kjendsgjerning:

at Mindesmærkets Opforelsc og Indskriftens Datum maatte henfures om-

trent til Aaret 6a0, og at denne altsaa forst var indhugget henved 100

Aar efter IVorthumberlands Erobring ved Anglerne eller Angelsaxerne,

*) Det Tar blevet mig foræret af afgangne Conferentsraad og Oeheiinc-Arebivarius

Tborheliii, der havde faael det i England, Skotland eller Irland, uden at erindre

noget videre om dets Oprindelse.
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men liun faa Aar efter Kristendommens Indforelse i Riffet^ — o{f do{f

sees det heromhandlede Mindesmærke at være forsynet med to baade i

Form og* Tungemaal aldeles forskjellige Inscriptioncr, den ene nemlig

i Landets Sprog, med ægte og dog særdeles ziirlig indhugne Runer,

den anden derimod paa Latin og med de i England saa kaldte saxiske

Bogstaver (saxonic IcitcrsJ
^

eller den Art af Middelalderens latinskbar-

bariske Capital- eller Lapidarskrift
,

af hvilken Angelsaxerne
,

efter

Kristendommens Indforelse blandt dem, pleiede at betjene sig; — her

anvendes ogsaa den sidstnævnte Skrift, efter de kristne Klerkes Maade,

for det meste til bibelsk-billedlige Forestillingers Forklaring. Et tyde-

ligere eller mere i Oine faldende Beviis for, at Runerne ikke kunne

være nogen Efterligning eller Forkvakling af Middelalderens barbarisk-

latinskc Skrift kan der neppe nogensinde forlanges. Min philologiske

Drbftning af Runeskriftens Indhold bekræftede hvad Hr. Repp allerede

forhen havde opdaget, forsaavidt den viste sig at være affattet i en Dia-

lekt, der især synes at være sammensat af oldnordiske, frisiske og angel-

saxiske Elementer, muelig altsaa en hidindtil savnet udforlig Prove af

det ellers næsten aldeles ubekjendte og dog blandt Storbritanniens Lærde

meget omtvistede Pictiske Sprog*), — ligesom det og golgjordes, at

Indskriften (som saa mange andre i Runer og navnlig den paaRunamo-

klippen) var affattet i Vers, hvis Metrum ganske svarer til en vis Art af

de bekjendte allitererede, der forhen brugtes af Saxer, Angelsaxer og

Skandinaver. Ved denne Leilighed udstrakte jeg mine Forskninger til

de Angelsaxiske Runers Bogslavrække overhoved, med bestandigt Hensyn

til y/icAes’s, Grimme, Rejyps o. fl. ældre Arbeider i delte Fag, og udfandt

da med det samme, at enkelte fra den hentede eller med den særlig

overeensstemmende Characterer have indsneget sig i Runamo-Indskriften,

•) See min Afliandling om Picternes og deres Navns Oprindelse i det Sltand. Lit.

SeJsk. Skrifter for 1816—17 (12— 13 Aargang), jfrl. med Forsiig til Forklaring over
nogle Steder af Ossiau (o. s. v.) sammesteds for 1813 (9de Aargang).

S
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hvorover man dojy, ved at tajje det ovenanførte i Betrag*tning^, ikhe har

synderlig: Anledning* til at forundre si<f.

Til disse nu fuldforte og^ for sig: selv udg^ivne Grandskning«r*),

hvorved S5ereg*ne stohte Typer for de Angelsaxiske Runer forste Gang^

ere hievne anvendte, ledtes jejy forst efter at jeg*, ved at læse Runamo

Indskriften bag-fra, eller fra Hoire til Venstre^ ret havde lært dens Be-

skaffenhed og Indhold at kjende. Forhen kunde jeg ikke skjonne andet

end hvad der findes anfort i Selskabets Program 1852—1835; at

hiia Indskrift havde nogen Lighed med visse Gothisk-Latinske Charac-

terer**) samt tillige med de Phoeniciske, Celtiberlske o. s. v., hvilket

jeg dog dengang troede at kunne tildeels udvikles ved en detailleret

Jevnfiirelse af hver Character især med dens Paralleler i forskjellige

Skriftarter. Bette Arbeide maa nu belindes at være overflodigt, da det

noiagtig kan oplyses, at de blandt hine Figurer, som paa sædvanlig

Maade ere ulæselige, kun bestaae af de saakaldfe Bindéruner (af Nogle

ansete for TrOlddomscharactcrer) og at følgelig diases enkelte Bestand-

dele udgjore eller antyde enkelte Runer eller Bogstaver af de mere

bekjendte Arter. Vistnok maatte det overraske Forskeren, paa den Tid,

da Runamo-Indskriftcn torst læstes, der at finde et saå stort Antal af

*) Under Titel: om Obclislicn i Ruthwcll og de Angelsaxiskc. Runer, i Annaler for

nordisk Oldkyndighed (1837) I, 243—327. Afliandlingcn er ogsaa udkommen paa

Engelsk 1836 Ligesom adskillige Oldsager, betegnede med Angelsaxiskc Runer,

forhen vare fundne hist og ber i dc tre nordiske Riger, fandtes og, efter at denne Af-

handling var skrevet, cn særdeles skjdn Fibula af Metal ved lliinlingbjc under Valide

Stift, paa hvis Ragside en lille Indskrift med Angclsaxiskc Runer var indgravet.

1 Nærheden af samme Sted fandtes forhen, Tid efter anden, adskillige af dc

kosteligste Oldsager, som vort HongeJige oldnordiske Museum kan opvise, og som

alle ere indleverede dertil efter Ilendes Majestæt Dronningens Refaling og Stiftets

Curators, Ils. Excellence Geheime Stats- og Finantsminister A. \V. Moltkcs Ind-

stilling. (L. c. I, 343—346, Tab. VIL bg.; 10. ,a, b).

*) F. Ex. en Urne, opgravet af Jorden ved Danzig Den er afbildet i Th. S. Bnycr

Opttscula S. 509, og derfra ved fV. C, Grimms Skrift: Ueher Deutsche Runen

Tab. IX; jfr. S. 291. Et Faesimile af dea hele Urne lindes i det Kongelige Mu-
seum for nordiske Oldsager paa Christiansborg Slot.



Bog-slaverj lildeels lullrvlste ved visse, ellers ogsaa mestendeels belyendte

Afændring'er, som udliug'g'ede i Sfeen i det 8de Aarhundredc, da man

forhen ihfce havde lyendt nog^en Riine-Indslsrift, som med nogen-

lunde Bestemthed hunde lienfores til et saa gammelt Datum. Dog

hunde han ihlse have været aldeles uforberedt derpaa ved at have iagt-

taget adshilligc forhen helyendte Runeindshriflcr, som upaatvivlelig secs

at tilhore Hedendommen, f. Ex. paa to flade Stene, lagte over Urner

med brændte Been og Aske i norske Gravhoje, de helyendte danske

Runestene fra Trjggevælde, Tirsted, Glavendrup, IXæraa, Snoldeluv,

Glimminge, Ronninge, Avenslbv, Flemlose, Eegaa, Horn, Vedelby,

Kallcrtip, Hjermind Stenen fra Runelioj, der indeholdt Urner med Aske

og brændte Reen, Raiderstenen fra Gunderup og den af Gorm den Gamle

satte Steen ved Jellinge m. fl., foruden adskillige i de nu fra Riget

skilte Provindser og overhoved mange flere inden dets gamle Grændser,

som ikke bære det mindste Spor af Kristendom, — samt endelig andre

mindre paa Steenvaaben, Broncevaaben, Guldringe og andre Smykker,

Beenkamme m. m.; ogsaa have Thorlnciusy llasky Grimm o. fl.

deels allerede viist, at baade en af Rinderunernes kunstigere Arter, den

saakaldte Vertikale, og at de stukne og punkterede Runer, der forhen

urigtigt angaves for at være opfundne af Kong Valdemar den 2den (der

blot havde samlet dem for at udtrykke ved dem en vis Sentents eller
tf

versus memorialis) — vare blevne brugte i Danmarks hedenske Periode.

— Siden 1855 have dog heldige Tilfælde i Lbbet af faa Aar bragt saa

mange og fuldt saa overbevisende ægte danske Mindesmandser af Ru-

nernes ældste Arter for Dagen, at enhver Tvivl om deres Brug i vor

hedenske Tidsalder maa forsvinde. De ere saaledes fundne paa saa-

kaldte Overliggere, eller kolossalske Dækstene for hedenske Gravkamre,

og flere Sfcendysser, der muelig have tjent til en anden Bestemmelse,

tildeels ved Siden af billedlige Fremstillinger; en af de mærkeligste

blandt dem (ved Herrestriip) i Ods Herred, var forhen bleven skjult af

Vid. Svi. hist. og philos. f'M Deel. G
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cn uhyre stor Jordhoj^ da vedliommende Eier, for at {yrave efter Skatte,

havde sloifet denne Hoj
,
vare Dækstenens Forestillinjyer saa tydelig-e, at

Bdndernc lagde Mærke til dem. Gravkammerets Vægge bestode af

6 store Stene, og dækkedes fuldkommen af den uhyre store Overligger.

I det fandtes kun et Par Urner, som strax hensmuldrede, og nogle

forarbeidedc Steensager, men intet MetaP). Vor forevigede Biskop

Muller

y

som var bleven gjort opmærksom herpaa, havde forend han

dude udvirket hos Regjeringen dets sikkre og anstændige Fredning for

den Forstyrrelse af det Hele, som ellers sikkerlig strax havde fulgt paa

Opdagelsen, I sidstafvigte Aar skete der dog i Jylland i Heltborg

Sogn i Thy en fuldt saa mærkelig Opdagelse, i en saakaldet Jættestue

eller Hedenoldsbegravelse med Vægge og Loft af kolossalske Stene, som

blev aabnet af en Landmand, ved at ville benytte den store Jordhbj,

hvormed den var bedækket, til Anlæggelse af cn Teglovn. Da kom

han uventet ind i den underjordiske Steenbygning; denne tildrog sig

strax Opmærksomhed af Omegnens Præster og flere dannede Mænd, som

virkelig opdagede, at forskjellige Indskrifter vare indgravede paa to af

Vægstenene. Sagen blev paa det noieste foranstaltet undersogt af den

Kongelige Commission for Oldsagers Opbevaring, hvorved forskjellige

Tegninger tilveiebragtes; den udlbrligstc deriblandt, over Indskrifterne,

er af Naturforskeren Cand. derved er det oplyst, at de egentlig

udgjbre 5 Afdelinger, som paa tre forsljellige Maader ere bievne ind-

huggede, indprikkede eller indgnedne i Klippen. En fuldt saa stor For-

skjcllighcd frembyde dog Runecharakterernes Former; — 2 af Afdelin-

gerne ere vel indbyrdes forskjellige i Dannelsesmaadcn, men bestaae dog

af Binderuner eller Grupper af saadanne Characterer, dcels lignende

dem paa Runamoklippen, deels andre i Huler paa Island. Den 5die

Afdeling bestaaer af Runebogstaver af sædvanlig Form i en Linie,

men denne er dog usædvanlig derved, at Skriften maa læses fra Hoire til

*) Jfr. Nordisk Tidsskrift fur Oldkyndiglicd, I, 181; II, 251.
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ligesom paa Runamo. Den 4de Afdeling er et fuldkomment

Rune“3Jonogram (af den gaminel-diplomatiske Slags), ellers gandskc

lignende de ældste saakaldte Bomærker i denne Skriflart. Den 5te Af-

deling fremviser nogle faa simple, men retvendte Runebogstaver, ligesom

indbegnede af et Gitterværk. Dette boist sjeldne Mindesmærke er nu,

efter Vedkommendes Indstilling, af Hans Majestæt Kongen blevet afkjobt

Stedets Eier, og vil fremdeles blive fredet.

Ret som om vore ældste Runecbaracterer*) i nærværende Tidslob

skulde bringes for Dagen baade i deres stbrste og mindste Arter, er en af de

sidslmeldsle forst i indeværende Aar bleven læst, aftegnet og deebiffreret;

ogsaa delte Mindesmærke tiiborte oprindelig Danmark, endskjondt del,

som fundet ved Hammarlof i Skaanc, i cn Grusbakke (som gjerne ere

ældre Sleensætningers Levninger) heldigviis i 1837 kom i Professor og

Ridder JVilssons Værge, og horer nu til hans udmærkede Samling af

Steenoldsager i Lund. Det bestaaer af en saakaldct Steenring, mest

lignende en lille Tridse, af den temmelig bekjendte Hovedart, hvoraf

mange Exemplarer, tildeels noget afvigende fra hinanden i Form og

Storrelse, bevares i de nordiske Rigers og selv i Tydsklands Museer.

Paa Ringens udvendige Kant er en Runeskrift anbragt med usædvanlig

smaae og fine Bogstaver, mon ligesom omgivet af et ligeledes indridset

Gitterværk, lignende det nysommeldte i Heltborg Sogns Jættestue.

Efter Eierens Begjæring undersogte jeg den paa Ringen slaaende Rune-

skrift; — forst efter at den meget tit og omhyggelig (men uden mindste

Berorelse af noget haardt) var bleven renset med Vand, fremkom alle

dens Træk ret tydeligt* Den bestaaer deels af simple Runebogstaver

af de mere bekjendte Arter, deels af Binderuner, i Sammensætningen

lignende dem paa Runamo og flere, dog læses den, som sædvanligst,

Jeg kalder dem her og paa flere Steder de ældsle, forsaavidt som deres almindelige

Brug angaacr, tlii i sig selv cre de yngre end de simple Runer, da de egentlig

ere sammensatte nf disse.

c*
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fra Venstre til Hoire* Dechitfreret gfiver den en fnldkommen tydeli{{‘

Menings og bevidner, at Hakon Jarl*) lod Hclligdomnien indhe{rne,

samt jttrer det Onske eller den Befalings, at Eiermanden maatte bebolde

Ring'cn som dens (Oellig’dommons) Skytsmiddel (Amulet eller Talisman,

rimeligrviis som indviet der til sin vidunderlige Bestemmelse). Denne

Indskrift forklarer heel ypperlig et dunkelt Sted i en af den ældre Eddas

Sange, som man hidindtil kun gisningsviis har kunnet fortolke; den

har tillige gjengivet et af O^'dsprogets Ord (nemlig heill^ hvoraf ellers

vort Held) en vis, hidindtil kun dunkel Betydning. Det Ord, som jeg

har oversat ved ^^Helligdom” hedder i Originalen vort Oldsprogs

eller forekommende i Egennavnene for Fyens og Jyllands æld-

gamle Hovedstæder, Odensvi (eller Odense) f^ebjorg eller Viborg, samt

i mange andre nordiske, især svenske Stedsnavne, Da det Gitterværk

(i Gullandsloven kaldet som i vor Hedenold opreistes omkring

de hellige Steder f. Ex. Domringene eller Tingstederne (ogsaa i samme

Lov kaldede f^i}**')j netop i det Oldnordiske kaldtes Helligdoins-

baand eller Gilter, saa maa det vel falde Enhver i Oinene, at et saadant
j

Stakit antydes ved hine Figurer saavcl paa den skaanske Ring som i

*) Det cr uvist om dcimc Hakon har været en dansk Jarl over Skaauc, — thi det er

at Amuleict har (ilhdrt en af den herdmte norske Jarl flakons Krig’ere,

som i hans Fulere hærjede Skaauc samt Oster- og Vester-Gdtluiid i Aarct 988.

**) Guthalag, herausgegeben von Schildenev (1818, 4)8.6, \\a\i. \ Engin mn hnila huntki

a hult cpa hnuga epa hnpin gup, huttfhi a vi cpa stnfgarpn o: Ingen maa paakaldc

(dier love OnVingcr til) Lunde (Steenhakker), dier lidje, eller hedenske Guder

dier Helligdomme (hellige Steder) dier Stavregjærder (Hegn dier Stakitværker;

Steder, indhegnede paa en saadan Maade). Udgiveren har (S. 137) antaget for

det nedersaxiske vgk, vik, men rimeligvis urigtig. Grundene for min Oversættelses*

maade har jeg ndje udviklet i Eddalærcn og deus Oprindelse 4de D. S. 43 o. f.

o. f. samt i Lex. mythol. hor. (1828) S. 539—544 {Eddn Scemundi HI, 811—816).

Nu seer jeg, at kf^nllman forklarer de samme Ord (i Hovedsagen) paa den samme
Maade, i HgL Svenska Vitterhets Hist. och Antiqv. Aeadem. Afhandliiigar 18^18

XIV, 106-107.
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den jydslie Jættestue*). Saaledes lainne endojf de Mindesmærlser, som i

Forstningpen synes at være uforslaaelig-e^ ved nærmere Droftningf ojf

Sammenli|rning^ ret tydeligf oplyse hinanden. At saadanne Stene, som

den heromhandlede^ som Amuleter hængtes paa Mennesker eller Qvæg

vise den ældste islandske Kirkerets Forbud mod denne hedenske Skik,

saavel som og mod Amulelstenenes foregaaende overtroiske Indvielse.

Af denne og flere Grunde har Christie i en særegen Afhandling oplyst

saadanne Stenes fordums Bestemmelse i Almindelighed**).

Endnu et Oldtidsminde af stor Mærkværdighed for Runelitera-

turen, den saakaldte Paradishule i det sydligelsland (Rangaavalle Syssel)

er i den senere Tid opdaget. Denne ogsaa for Naturforkeren mærkvær-

dige Hules Opdagelse skyldes den antiqvariske Commissions omhyggelige

Eftersporgsel angaaende Islands Oldsager, men en stor Deel af dens

mange Runeskrifters Aftegning Landets Biskop Sieingrim Johnsen, —

*) En lignende Indhegning eller Indfatning er ogsaa anbragt om cn kryptographisk

Indskrift af nordiske Oinderuner, indgravet paa cn Plade af Sulv eller andet Metal,

indvendig heltet til et meget gammelt Sdlvskjold, fundet paa Ocn Ely; rundt paa

dets indvendige Kant var ogsaa indgravet cn angelsaxisk Bon (tildeels aiFattet i

Vers) til Herren (drihten) om at forsvare Den, som bar Skjoldet, og om at opfylde

lians Oiisker. Sce Fountauic Numismnln Aiiylosaxoiiica (Fol.) pag. 187.

**) Om cn Stcenring, som tilhorer del Bergenske Museum; ct Forsdg paa at oplyse

og forklare denne og andre lignende Slcenringcs oprindelige Bestemmelse: Urda.

I, 45 o. f. Jfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, I, 185, hvor det bemærkes,

at nogle saadanne Steendopper eller Bingc erc blcvnc fundne i eller ved Urner,

hvoraf deres hdje Ælde er indlysende nok. Det er ogsaa særdeles begribeligt,

efter at deres rette Bestemmelse nu er blevet fuldstændig oplyst. Sce videre /. r.

i, 235, 237 om Oldsager af denne Art, fundne i svenske Gravhiije, af Almuen
(efter Bigsantiqvar UUdthnnuVs Bemærkning) almindelig kaldede dsAe/iiiif eller Tor-

denbjul; de synes saaledes i Hedenold at have hcnhdrt til Tbors Dyrkelse. Hiiii

yderst sjclduc Steentridse omineldes og afbildes uden Indskrift af dens lærde Ejer

i Skriftet SAYin/ftiii'itfiVn« l/ri/ivdnnre 3 11 . S 30 Tab. XI lig- 119 (Cristiansstad 1839. 4);

han mener, at den, li]ligcmcd andre lignende i Nordens Qærneste Oldtid er blcveii

brugt som etslags Redskab af ct vildt Urfolk af Eskimoernes eller Finlappcrnes

Race; — dog antager ban tillige, at den og flere er senere af Gotberne blevcii

opbevaret og betragtet som et licldbringcudc Amulet (i Ovcrcensstcmmclsc med det

her foran udviklede). En Afbildning af Indskriften vil tilligemed min Forklaring

over samme udkomme i Annaler for nordisk Oldkyndighed 2det Bind.



22

Det maa nu anlagdes for lioist sandsynligt, at adsldllige saadanne Charae-

terer eller Runegrupper, som liavc en paafaldeiide Lighed med andre i

Heltborg og Runaino, ligeledes ere fra Nordens (her især Islands)

hedensIicTid, samt at nogle af Indshrifterne ere fra det Uteog 12te Aar-

hundrede* Vist er det, at Navnene Are, Semund (o. 11.)? l«aasl^ee tilhorende

adskillige af hine Tiders mærkværdige Islændere lindes i denne Hule,

alle indridsede mod Runer, deels af den kunstigere, deels af de simplere

Arter; et enkelt vistnok meget gammelt Navn maa læses fra Hoire til

Venstre. — Den Mangfoldighed af Runenavne, som her viser sig, synes

og at mantte lede til Bekræftelsen af Engelstofts allerede i Aaret 1808*)

fremsatte 3Iening, at Islænderne indtil Are Frodes Dage almindelig

havde brugt Runeskrift, men ikke den latinsk-gothiske, — som dog

rimeligviis da indfortes ved de romersk-katholske Klerkers Bestræbelser,

især ved de paa den Tid givne, saavcl kirkelige som verdslige Loves

Affattelse i denne Skriftart**). Undersbgelscrne af Paradishulens

gamle Indskrifter have endnu ikke kunne sluttes, da vi mangle Afteg-

ninger af nogle deriblandt. De fleste af dem ere, ligesom paa Runamo,

anbragte horizontalt paa den med en flin Lavaglassiir overtrnkne Steen-'

flade, der danner Hulens Gulv. 1 dette Aars Sommer (1838) haaber

jeg at erholde de manglende Tegninger, der sandsynligviis ville kaste et

*} Universitets- ojj SI»ole-Aiinaler for bcmchUc Aar, 2 11 . S. 09—91.

*) W«in liar og i Island vcdblevel at bruge Runerne paa Ligstene og andre Mindes-
mærker længe efter den Tid. Endnu i Aaret 1812 benægtede lUihs dog, at nogen
Runeskrift fandtes i Island (uden at bemærke de i Eggert Olafsens Rciscbcskrivclse

1772 publicerede Indskrifter, af hvilke en er fra Aaret 1002). 1827 godt^yorde jeg

(i Ant. Ann. 4de R.), at Island i det mindste kunde opvise 28 gamle Runemindes-
mærker. Nylig bar lir. Pastor 77i. Hvlgnson til Reikholt (en ivrig og kyndig Old-

grandsker) opdaget der og i Nabosognene ikke mindre end 10 Runestene, som
enten vare henkastede eller ere ved hans Omsorg bievne opgravede af Jorden.

Herom har jeg fdrst modtaget Underretning sidst i Martx 1839,
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lilarcre Lys over denne mærliværdi{fe ^
men hidtil do{f aldeles ubehjendtc

Deel af Fortidens Hule-LIteratur*)»

Samtlige heromhandlede, i sin Art vigtige Riine-Mindcsmærher

cre enten blevnc opdagede, heshrevne, aftegnede eller forldarede siden i

Mai da Runaino-IndshriflLen fiirst la*stcs. For mig var dens De-

cliilTrering en literær Kahastroplie, som har havt til Folge, at jeg,

lige fra den Tidspiinht af, bestandig har havt min Opmærhsomhed hen-

vendt paa dette Kundskabsfag, hvori jeg haabede at flere ligcsaa interes-

sante og uventede Opdagelser vilde hunnc gjbres, og den nysommeldte,

allerede shete, tillige ved dem oplyses og bekræftes; dette mit Haab er

heller ikke blevet skuffet, og der er tillige al Grund til at see flere

lignende hidindtil ikke tilstrækkelig undersbgte, saavel danske som frem-

mede Mindesmærkers Gjenvindelse fra Glemselsrigct imode* Det har

været mig velbekjendt, at Mange have, og det vist med Grund, forundret

sig over, at den længe bebudede videnskabelige Undersugelse over Ru-

namo ikke for er kommen for Lyset; det har hverken været Selskabets

eller mine ærede Committee-Collegers Skyld; jeg maa og bor alene paa-

tage mig den, men haaber paa den anden Side at frifindes for al Rrode

paa den Grund, at alle mine Fritimer i hiin Mellemtid fra andre Pligts-

forretninger og de nodvendigste Adspredelser have været helligede Rune-

studiet, og navnlig tillige en uafbrudt Kjedc af specielle Undersogciser

af de forskjellige, Tid efter anden opdagede, Mindesmærker af denne

vor ældste Literatur, som jeg nu tildeels har opregnet. Jeg havde

*) Efter at delte var skrevet, erholdt jeg sidst i afvigte Aar udfiirlige Beretninger,

oplyste af Tegninger, om en ny Undersogrlse over Hulen og dens Indskrifter, fore-

taget efter min Anmodning ved Dllrr. Brovst ThomasSæmundson (som selv har gjort sig

bckjeiidt med Syd-Europas, Grækenlands og lille Asiens Mindesmærker) og Pastor Jo/irtn

Bjontson i Sommeren 1838; desværre erfares deraf, at en Deel af Indskrifterne er

siden 1818 blevet beskadiget af Beisendc eller andre, som have besogt denne Hule.

Lcilighedcn liar endnu ikke tilladt mig at sammenslille og udvikle de mange sam-

lede Materialicr til Paradishulens forskjellige, i alt benved 90 Runeindskrifters

Læsning eller Fortolkning.
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foresat mig: at fuldende den Lele Lertil horende Droftning^ forend jeg:

sluttede min Fortolkning* over Runamo-Indskriften, som i sig- selv alle-

rede længe har været færdig, men kun efterhaanden har faaet enkelte

oplysende Note-Tilfoininger af dens nyopdagede Paralleler, — men jeg

indseer det nu klart nok, at denne Commentar ikke længer kan tilbage-

holdes. At dette dog er skeet lige til denne Dag, derpaa fortryder jeg

aldeles ikke, da nye Lysglimt af og til stedse indtil nu have vedblevet

at opklare det Morke, hvori vore Iledenoldsruner forhen saalænge have

været indhyllede. Vistnok buskede jeg meget gjerne, saasnart Leilig-

heden maatte kunne tillade del, at kunne tilbyde Videnskabernes Selskab

en saadan almindelig Undersbgelse over Runerne og deres huje Alder

som den forevigede Skule Thorlacins nu for mere end tredive Aar siden

arbeidede paa og bestemte for dets Skrifter*), Stor Skade var det, at

dette hans Forehavende ikke saltes i Værk, og at intet, saavidt mig er

bekjendt, nu haves af et saadant Skrift fra hans Ilaand,— men paa den

anden Side er det og vist, at mange saare vigtige Materialier til et

sligt Arbeide siden ere komne for Lyset, — ligesom vi og i denne

Mellemtid have erholdt særdeles ypperlige og indholdsrige Skrifter over

Runerne af Grimm (1821 og 1828), Brynjulfsen (1823 i hans Peri-

culum runologicuni) og Liljegrén (1832 og 1833). Dog forekommer

det mig, at der netop siden sidstnævnte (ligesom vor linjnjnlfsen') altfor

tidlig tabte udmærkede Lærdes RanVåra og Rnnnrkundcr bleve sluttede

(skjbndt i et mod den bvrige nyere Runelileraturs Periode saare kort

Tidsrum) saa mange og vigtige Opdagelser i Faget ere bievne

*) Derfor sluttede Nt/vrtip saaledes sin Afhandling over Runerne 1804: “Jeg er

overheviist om, at vi vil liommc det Sande og Visse endnu adshilligc Grader nær-

mere, naar vi med det fdrste, i V'idenskabernes Selskabs Skrifter, faac den Af-

handling om Runerne ihænde, som Juslitsraad Thorlacins længe har arheidet paa”.

Hist. stat. Skildring af Tiist. i Daiim. og Norge, II, 5i2.

I
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gjorte at end en ny Udsigt derover, som baner Vejen for forslsjellige

nye Anslsuelser,— ilihe (ved Siden af de nysnævnte og flere Runcgr^nd-

sfceres Skrifter) vilde være overfludig for vor Samtid og heller ikke

ukjærkommcn for de videnskabelig dannede Læsere, som interessere sig

for Runamoindskriften, men som ellers ikke, efter deres Studiers Retning

og Beskaffenhed, have kunnet gjtire sig nbje bekjendte med de mange

ældre, til Runeliteraturen horende Værker. Overhovedet maa det vel

antages for afgjort, at det neppe kan være H{fegyldigt for Videnskahs-

inanden at vide hvorlænge hans Folk har kunnet læse eller skrive og om

det i de ældste Tider har betjent sig af andre Skriftarter eller Skrive-

maader end de nu brugelige og almindelig bekjendte.

Jeg havde saaledes foretaget mig en saadan almindelig Under-

sbgelse, og var allerede færdig med adskillige dertil horende For-

arbeider, — men jeg troer dog nu, at Ooved-Afhandlingens Fuldfbrelse

maa udsættes indtil min Kundskab kan blive beriget med Resultaterne

af de hrittisk-i ndiske Lærdes, især Prinseps nyeste, hoist sindrige og for-

tjenstlige Opdagelser i den indisk-baktriske Palæographie, hvorved de

hidindtil aldeles uforstaaelige Indskrifter i de berbmte Tempelhuler, samt

paa Mindestbtter, 31ynter o. s, v. deels ere hievne og dcels efterhaanden

Hertil hore endvidere forslsjellige dnnshe Indshrifter i de mere hehjendtc og læse-

lige Runcarter, som ere Lievne opdagede i den nyeste Tid efter Beretninger fra

Vedkommende. Saaledes fandtes f. Kx. tvende forhen ubekjendtc Buncstene

ved Sonder- Vissing Kirke i Aarhuus Stift, hvilke daværende Præst til Tonning
(nu til Huitningc i Pyen) lir. J. L. Hohuinnn hesorgede opgravede af Jorden og

afgav 1833 en interessant Beretning derom. Dog kunde han, formedelst de svære, i

Jorden dybt iicdsjunknc Stenes ubelciligc Stilling ikke afkopicre Indskrifterne fuld-

stændig. lir Cand. theol. Thorsen (ansat ved Cniversitctshibliothckct), som med
Held har heskjæftiget sig med Runestudict og i Sommeren 1838 bereist en Deel
af Danmark til slige Mindesmærkers Opsdgelse og Undersdgelsc, har noiagtig

aftegnet den ene af disse Stenes lidist mærkværdige Indskrift, som viser, at den er

sat over en Tttfa eller Tofa (Tove), en hidindtil (i det mindste under dette Navn)

ubekjendt Hustru af Harald Gorinsdn, formodentlig den danske Konge, som er

bekjendt under Navn af Harald Blaatand, men her kaldes *^dcn Gode.’’ Tnfa^s i

Indskriften nævnte Fader, Mislivi

^

var rimeligvis den bekjendte obotritiske Fyrste

af dette Navn, som ddelagde Hamborg i Aarct 982.

Vid. Sel. hist. og philos. ^fk. VI Deel. D
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ville ved hans, Lassens^ Ritters^ I\. O. Mullers og: flere sagLyndige Mænds

Bestræbelser blive oplyste og forklarede*). Forlængst havde disse Ind-

skrifters ældre Afbildninger vakt min Opmærksomhed;, da mange af deres

Characterer fuldkommen ligne nordiske Runerj men da dog deres Be-

tydning maatte blive migiivisj kunde jeg ikke grunde nogen sikker Slutning

derpaa. IVaar denne Deel af Oldtidens Skrivekunst forst bliver mig

bekjendtj haaber jog at erholde et saa tilstrækkeligt Lys i denne hidindtil

saa dunkle Sag, at det derved kan skjbnnes, hvorvidt de ældste bekjendle

indiske, baktriske og flere Alphabeter staae i nogen Forbindelse med

Runerne, eller ikke.

Da del dog er uvist om eller naar dette mit Daab kan opfyldes,

vil mit Forsbg til en grammatisk Forklaring over Runamoindskriften,

som længe har været færdigt, snart blive for sig selv forelagt Selskabet

for at optages i de af det udgivne historisk-philosophiske Skrifter.

Det er allerede hlcvet tilstræljlielijy oplyst af disse 31iiidcsmærker, jevnfdrte med
{^amle cliinesiskc Annaler Rciscljoslirivclser , at Fyrster af Buddlias Tro have

for 0
(j

i Alexander den Stores Tid hersket over en stor Deel af Indien oq i de

dertil {irændscndc vidtldfti|yc Bjerjjlande; at saadanne llri{];crc 0|]^aa have omstyrtet

eller alldst ilaktricns grajske Dynaslie o. s. v. See herom Carl Hitlers Skrift: Die

Stupas (Topes) oder die architectonischcn Dcnknialc an der Indo-Baktrischen Kd>
uigsstrassc und die Colossc von Bamiyan, Berlin 1838, 8. Det kan ansccs som et

Lekrseltendc Bila|; til hans udfdriige Underso^jelser over indoskythernes og (jctcrnes

acldstc Historie i lians Vorhalle der ciirop. Vdlkcr Gcsch. og hans store geographiske

Vierk. Jfr. min Eddalære I, 65 o. f., 120 o. f., 132 o, f., 196 o. f., 11123 o. f., 7-1 o. f.

106 o. f. , 126 o. f. , 282 o. f. , 295 samt min Udsigt over den kaukasiske Menneske-

stammes ældste Hjemsted og Udvandringer (1818) S. 4— 9, 22—23 oq Lex. Mytholo^.

vct. iiorcal. (1828, 4) S. 350-362.
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